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Česká společnost pro trombózu a hemostázu 
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY   PURKYNĚ 
STANOVY
JEDNACÍ ŘÁD
VOLEBNÍ ŘÁD




§ 1 Poslání a cíle 
	(1) Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů v oblasti fyziologie a patofyziologie poruch hemostázy, usiluje o jejich vyu.žívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost v různých lékařských oborech . 

(2) Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v této oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany. 
(3) Podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti fyziologie a patofyziologie hemostázy , napomáhá ve vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi. 
(4) Všestranně se podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, léčebné a preventivní péče a činností souvisejících s problematikou hemostázy a trombózy v různých lékařských oborech. 
(5) Vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí. 
(6) Dbá na dodržování etických zásad . 
(8) Dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy. 

§ 2 
Formy činnosti 
	(1) Pořádá a organizuje vnitrostátní a mezinárodní vzdělávací akce (kongresy, sympozia, konference, přednášky, semináře, kursy, kolokvia apod.). 

(2) Napomáhá při organizování služebních cest a studijních pobytů v rámci České republiky i zahraničí. 
(3) Účastní se prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkurzních, atestačních, akreditačních a jim podobných řízení. 
(4) Vykonává odbornou poradenskou a expertizní činnost v oblasti poruch hemostázy v rámci různých lékařských oborů. 
(5) Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny a další pocty za vynikající výsledky v rozvoji lékařských věd a příbuzných oborů. 
(6) Podílí se prostřednictvím delegovaných zástupců na činnosti poradních orgánů Ministerstva zdravotnictví ČR, komor lékařů, farmaceutů a dalších profesních komor, jako i dalších orgánů a institucí na nejrůznější úrovni, zabývajících se problematikou zdravotnictví v oblasti poruch hemostázy . 
 
Část druhá Organizační uspořádání 
§ 1 
Orgány České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP má tyto orgány: 
a) shromáždění členů, 
b) výbor, 
c) revizní komise. 
§ 2 
Shromáždění členů České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 
	(1) Shromáždění členů je nejvyšším orgánem České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP . 

(2) Právo účasti na shromáždění členů upravuje Jednací řád ČLS JEP. 
(3) Shromáždění členů je svoláváno výborem České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  dle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtyři roky. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/3 všech členů České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP , nebo požádá-li o to její revizní komise  a to do tří měsíců ode dne doručení žádosti. Termín a místo konání shromáždění členů je povinen výbor České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem jeho konání. 
	(4) Shromáždění členů volí a odvolává: 

a) výbor České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  ,
b) revizní komisi České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 
c) Rozhoduje o délce jejich funkčního období, které zpravidla činí 4 roky. 
(5) Shromáždění členů má zejména tato oprávnění: 
 a) schvalovat, měnit a rušit předpisy České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP ,
	 b) schvalovat rozhodnutí výboru o rozdělení, sloučení, příp. o dalším vnitřním členění České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a vytváření jejích nižších organizačních jednotek, 

c) schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní komise a základní směry činnosti České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP , 
d) rozhodovat o těch záležitostech České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP , které si k rozhodnutí vyhradí. 
§ 3 
Výbor České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP   
	(1) Výbor je řídícím a výkonným orgánem České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  . 

(2) Výbor České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP má minimálně pět členů. Svolává jej předseda, místopředseda nebo jiný písemně pověřený člen výboru. 
	(3) Výbor České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP má zejména tyto úkoly: 
	a) připravuje zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti mezi jeho zasedáními, 
	b) svolává zasedání shromáždění členů,
	c) pravidelně informuje své členy a předsednictvo ČLSJEP o činnosti České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP ,
d) řeší otázky související s hospodařením České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP ,
e) vede dokumentaci o své činnosti,
f) zpracovává zprávu o činnosti.
(4) Výbor České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP má zejména tato oprávnění: 

a) volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele (sekretáře), hospodáře (pokladníka) a další funkcionáře, 
b) delegovat v odůvodněných případech své zástupce na jednání příslušných orgánů ČLSJEP a opravňovat je jednat v jejich rámci jménem České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP , 
c) vysílat zástupce České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů, jako i do nejrůznějších forem řízení, týkajících se problematiky související se zaměřením činnosti České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  , 
d) rozhodovat o rozdělení, sloučení a dalším vnitřním členění České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a vytváření jejích nižších organizačních jednotek, 
e) vytvářet další poradní orgány k plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů, 
f) rozhodovat o vzniku nového a zániku dosavadního členství v České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP , pokud se ve stanovách neuvádí jinak, 
g) rozhodovat o výši členského příspěvku České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a toto rozhodnutí předkládat k potvrzení nejbliřšímu shromáždění členů, 
h) rozhodovat o korespondenčním způsobu voleb do orgánů organizační složky uvedených v § 5 odst. b) a c) Stanov ČLS JEP (dále jen Stanov.) a zabezpečovat jejich realizaci, 
i) 	vykonávat další činnosti související s realizací poslání a cílů ČLSJEP (§ 2 a § 3 Stanov). 
§ 4 
Revizní komise České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP   
	(1) Revizní komise je kontrolním orgánem České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP . 

(2) Revizní komise České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP má minimálně tři členy. Ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost. 
(3) Revizní komise České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP má zejména tyto úkoly: 
a) kontroluje činnost členů a orgánů organizační složky, 
b) nejméně jedenkrát ročně vypracovává revizní zprávu. 
(4) revizní komise České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP má zejména tato oprávnění: 
a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena jednání orgánů České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP dle svého uvážení, 
b) pozastavovat rozhodnutí výboru České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP,  pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLSJEP nebo České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné. 
(5) Revizní komise České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP podle § 6 odst.(3) Stanov. 

	

 
	 


Část třetí Základní ustanovení o členství 
§ 1 
Formy členství 
Členství v České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP je řádné a čestné. 

§ 2 
Řádné členství 
	(1) Řádným členem České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění a je také řádným členem ČLS JEP.  

(2) Řádné členství v České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství výborem České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  po zaplacení základního členského příspěvku ČLS JEP a dalšího členského příspěvku určeného České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP . 
(3) Řádné členství v České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  zaniká: 
a) úmrtím člena,  
b) vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto prohlášení, 
c) zánikem České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP . 
d) zrušením, zejména pro neplnění členských povinností (zrušení provede výbor České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  ). Bude-li člen v prodlení s placením členského příspěvku o více než 12 měsíců, může o zrušení členství rozhodnout předsednictvo ČLS JEP po projednání s České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP,  jestliže člen byl na možnost vyloučení 2 měsíce předem předsednictvem ČLS JEP písemně upozorněn. 
§ 3 
Práva řádného člena 
Každý řádný člen České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP má tato práva: 
     a) účastnit se činnosti České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP , 
b) volit zástupce do orgánů České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a sám být volen, 
c) být informován o činnosti ČLS JEP a České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  , 
d) obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány ČLSJEP a orgány České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP , svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech jejich činnosti, 
e) využívat pomoci a podpory ČLS JEP a České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  v činnostech vyplývajících z poslání a cílů ČLS JEP. 
§ 4 
Povinnosti řádného člena 
(1) Každý řádný člen ČLS JEP a České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP je povinen: 
	dodržovat předpisy ČLS JEP a České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP ,

 b) přispívat k naplňování poslání a cílů ČLS JEP a České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP , 
c) poskytovat orgánům a funkcionářům ČLS JEP a České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČLS JEP a České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  , 
d) řádně a v termínu  platit stanovené členské příspěvky, 
e) řádně vykonávat svěřené funkce. 
(2) Členové České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP , zejména osoby vykonávající funkce v orgánech České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP , nesmějí jednat v rozporu se zájmy ČLS JEP a České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Dojde-li k rozporu zájmů při výkonu funkce, není osoba vykonávající funkci oprávněna za České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP jednat. Při porušení této zásady je výbor České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP oprávněn rozhodnout o odvolání příslušné osoby z funkce, v závažných případech o zrušení členství . Poruší-li tuto zásadu člen výboru České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP , je takováto rozhodnutí oprávněna učinit revizní komise České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP . 
	



§ 5 
Zánik České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP   
(1) České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  zaniká: 
	dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením, nebo splynutím,

  b) rozhodnutím o zrušení, je-li činnost České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s předpisy ČLS JEP, poškozuje-li odborná nebo jiná činnost České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP dobré jméno ČLS JEP , je-li její činnost v rozporu s posláním nebo cíli ČLS JEP, případně z jiných vážných důvodů. 
(2) O České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  rozhoduje: a) shromáždění členů České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  v případech uvedených v § 23, odst. 1 a) Stanov. Jde-li o případ sloučení nebo splynutí, rozhodují shromáždění členů dotčených organizačních složek; takovéto rozhodnutí vyžaduje ke své platnosti a účinnosti schválení předsednictvem ČLS JEP 
a registraci v sekretariátu, b) předsednictvo ČLS JEP v případě uvedeném v § 23, odst. 1 b) Stanov. 
	(3) Při zániku České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP určí předsednictvo ČLS JEP komisi, která dořeší spolu se sekretariátem ČLS JEP majetkové záležitosti. 




Část druhá Společná ustanovení 

§ 6 
Účast na jednání a hlasovací právo 
	(1)Právo hlasovat v průběhu jednání České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP mají její řádní členové, čestní členové mají hlas poradní. Převedení práva hlasovat na jiného člena je nepřípustné. 


§ 7 
Schopnost usnášení 
	(1) Jednání České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP může být v oznámený čas zahájeno a Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů s právem hlasovat. 

(2) Není-li jednání orgánů uvedených v § 5 odst.a) Stanov a v § 9 odst. a) a b) Stanov usnášení schopné, vyčkají přítomní po dobu 30 minut od oznámeného času zahájení, po jejím uplynutí může být jednání zahájeno a prohlášeno za usnášení schopné, usnesení orgánu je v tomto případě platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných s právem hlasovat. Jednání může být zahájeno a prohlášeno za usnášení schopné, je-li přítomna alespoň 1/4 členů s právem hlasovat. 
(3) Ustanovení § 3 odst. (2) Jednacího řádu lze uplatnit jen tehdy, je-li možné věrohodně prokázat,že byli všichni členové České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP byli obeznámeni s termínem a místem jeho jednání. 


§ 8 
Řízení jednání a jeho průběh 
	(1) Člen České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  pověřený řízením jeho jednání, předkládá návrh na ukončení jednotlivých bodů programu, navrhuje hlasování, řídí diskusi a navrhuje ukončení jednání. 

(2) Diskuse je součástí jednotlivých bodů programu. Mohou	se jí účastnit všichni členové České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  nečlenové s právem účasti (viz § 2 odst.(2) Jednacího řádu). 
Hosté se diskuse účastní jen se svolením osoby pověřené řízením jednání. 

§ 9 
Hlasování 
	(1) Každý řádný člen České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP má právo předložit návrh na hlasování. 

(2) O jednotlivých návrzích se hlasuje, není-li stanoveno jinak, veřejným hlasováním v pořadí opačném, než byly předloženy. Nejprve se hlasuje o návrzích pozměňujících. O požadavku tajného hlasování rozhodují účastníci jednání veřejným hlasováním. 
(3) V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas jeho zástupce. 

§ 10 
                                                                        Usnesení 
	

(1) Řádní členové České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP jsou povinni dodržovat usnesení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  . 
(2) Usnesení je dáno na vědomí, bylo-li vysloveno v přítomnosti člena, jehož účast na jednání je potvrzena jeho podpisem, bylo-li doručeno členu nebo publikováno v materiálech vydávaných orgány ČLS JEP. 

 . 

VOLEBNÍ ŘÁD 
§ 1 
Východiska a působnost 
	(1) Volební řád České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  vychází z příslušných ustanovení Stanov ČLS JEP (dále jen Stanov.). 

(2) Volební řád České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP (dále jen Volební řád.) upravuje volby do stálých a pracovních funkcí v České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP , včetně jejích organizačních složek . 

§ 2 
Volené orgány a funkce 
(1) Shromáždění členů České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP  volí tyto stálé orgány: 
	. 	výbor v počtu pět a více členů , 

. 	revizní komisi v počtu tří a více členů. 
	

Činnost zvoleného výboru a revizní komise je určena na období 5 let. 
                                                                       § 3
Příprava voleb 
	(1) Jednotlivci či skupiny z řad řádných členů České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP mohou provádět volební kampaň. V jejím rámci mohou být navrhováni kandidáti do volených orgánů a funkcí a sestavovány kandidátní listiny. 

(2) Volební kampaň musí být vedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v duchu obecně přijatých etických norem, v souladu s požadavky na demokratický a svobodný průběh voleb. 
(3) Volební kampaň může být zahájena nejdříve 3 měsíce před konáním voleb a musí být ukončena 1 měsíc před zahájením volebního aktu. 
(4) Výbor České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP zajistí veškeré podmínky pro úspěšné konání voleb. Stanoví rovněž počty volených členů orgánů v případech, kdy nejsou pevně určeny. 

§ 4 
Volební komise 
	(1) Volby řídí a organizuje, za jejich správný průběh odpovídá a případné stížnosti řeší volební komise, její členové plní zároveň i funkci skrutátorů. 

(2) Členové volební komise jsou voleni jednotlivě. 
(3) Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejích členů. 

§ 5 
Způsob voleb do stálých orgánů a jejich průběh 
	(1) Volby do stálých orgánů mohou probíhat jednokolovým nebo dvoukolovým způsobem. 

(2) O jednokolovém nebo dvoukolovém způsobu voleb a jejich průběhu rozhodují oprávnění voliči před jejich zahájením. 
(3) Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí ihned po zjištění jejich výsledků. 
(4) O průběhu a výsledcích voleb vyhotovuje volební komise zápis, který podepíší všichni její členové. Důvody případného odmítnutí podpisu se poznamenají. Zápis je schvalován v rámci usnesení z jednání. 

§ 4 
Způsob voleb do pracovních orgánů a jejich průběh 
Pro způsob a průběh voleb pracovních orgánů České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a jejích organizačních složek obecně platí ustanovení tohoto předpisu. 

§ 5 
Korespondenční volby 
	(1) Volby do stálých orgánů mohou probíhat korespondenčním způsobem. 

(2) O použití korespondenčního způsobu voleb jsou oprávněny rozhodovat orgány v souladu s § 7 odst. 4 h) a § 12 odst. 4 j) Stanov ČLS JEP. 
(3) Při korespondenčním způsobu voleb musí být prokazatelně obesláni všichni oprávnění voliči. 
(4) Výbor zvolí volební komisi ve smyslu § 7. 
(5) Při přípravě korespondenčních voleb se postupuje podle § 6. 
(6) Výbor vypracuje na základě provedené volební kampaně kandidátní listinu a zajistí vypracování volebních lístků, které musí být prokazatelně odeslány všem oprávněným voličům. 
(7) Funkcionáři jsou zvoleni, jestliže obdrželi prostou většinu odevzdaných hlasů. 
(8) Ostatní ustanovení volebního řádu se pro korespondenční volbu použijí přiměřeně. 



























PŘIHLÁŠKA řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně
do České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
Příjmení……………..................Jméno…………………................Tituly……………......
Datum narození……………………………………………….rodné číslo…………… ............
Adresa  bydliště ………………………………………………………………………...........................................
PSČ..............………….. Telefon ……………………………………………..................
Mobilní telefon……………………………E-mail………………………….. .........................

Název a adresa pracoviště ……………………………………………………………………………..........................
...............................................................

Přihlašuji se jako člen ČSL JEP za řádného člena: 
	České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP



 

Datum………………………………..............podpis……………………. .............................



